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Феномен антиілюзорної казки на сцені

У сучасній інсценізаційній практиці 
важливою є тема актуалізації казки на 

сцені. Театральні режисери часто використовують 
антиілюзію, численні інновативні модифікації 
конкретних сюжетів казок, аби наблизитися до 
дитячого сприйняття світу. У Словаччині одним 
із адаптаторів модифікації сучасної театральної 
мови в підході до сюжетів казок вважається 
успішний режисер Шімон Спішак (1987 р. н.). У 
своїх постановках він активно використовує дію, 
інтерактивність, а також антиілюзорні методи 
постановки.

Шімон Спішак – один із наймолодших 
словацьких режисерів. Він надзвичайно 
талановитий та оригінальний. Закінчив 
кафедру альтернативної та лялькової творчості 
театрального факультету Академії музичних 
мистецтв у Празі (2007–2013) і прагне, передусім, до 
прогресивних тенденцій альтернативного театру, 
а також до різноманітних експериментальних 
режисерських робіт. Ш. Спішак став відомим 
завдяки постановкам казок у кількох лялькових 
і незалежних театрах Словаччини, співпрацює, 
головним чином, з театрами для дітей та молоді.

Режисер застосовує до казок нетрадиційний 
підхід і вміє активізувати уяву глядача за 
допомогою досить обмежених засобів. «В деяких 
випадках він використовує принципи епічного 
театру, але найчастіше – альтернативного 
(авторського), лялькового. Перш за все його 
винятковий підхід полягає в запереченні сценічної 
ілюзії, таким чином досягається автентичність 
дивовижного рівня «гри», яка «не грається» на 
сцені. Антиілюзорністю він досягає переоцінки 
певних меж традиційної постановки, особливо 
заснованої виключно на прикиданні. Тому, щоб 
уникнути подібного, він вибирає принципи, які 
різними сценічними практиками порушують 
ілюзію. Наприклад, за допомогою зредукованої 
сценографії неілюстративного характеру, 
численними актами коментування в акторській 
діяльності (живою музичністю) тощо. Відкидаючи 
і систематично порушуючи межі театральної 
фантастики на сцені, він парадоксально 
підкреслює зміцнення мистецтва ламінування, 

очевидної ілюзорності, тим самим наголошуючи 
на важливості автентичної природності живої 
присутності в певній своєрідності та відповідності. 
У цьому сенсі у процесі репетицій Ш. Спішак 
використовує сценічні елементи з певною мірою 
творчої свободи. Метою режисерської діяльності 
не є якась анархічна програма сценічного свавілля 
і нестримної спонтанності. Навпаки, це шлях до 
суттєвої гармонізації творчого втручання на сцені, 
в сенсі певного порядку при реалізації наявної 
антиілюзії: дивовижної, і часто навіть доволі 
викривальної» [1, с. 203]. Як приклад могли б 
слугувати його останні постановки: «Козенята і 
вовк» (2016, Новий театр, Нітра, 2016), «Новий 
одяг імператора» (Новий театр, Нітра, 2018), а 
також «Русалонька» (Братиславський ляльковий 
театр, 2018). Режисер використовує своєрідний, 
здебільшого інноваційний, підхід до окремих 
казкових сюжетів (наприклад, до казки Ганса 
Крістіана Андерсена).

Це ясно показує, що режисер багато в чому 
оновлює сюжет казки шляхом застосування 
постмодерних принципів. Він змінює казкову 
розповідь, адаптуючи її до сучасного дитячого 
глядача. Часто збагачує засоби постановки, 
досягає перекручення значення казки, 
видозмінюючи стереотипні принципи добра і зла. 
Ш. Спішак довільно модифікує казку, а головне 
– схоплює присутню в ній справжню етичну 
полярність, у сенсі вільного безпосереднього 
грайливого принципу. Він прагне підвищити 
ефект сприйняття від постановки. Очевидною 
є трансформація певного казкового стереотипу, 
яка також має виразний пародійний характер. 
Наприклад, у постановці «Козенята і вовк» (2016), 
дитячий глядач вважає, що роль вовка традиційно 
буде негативною, а не позитивною і т. д. А у цьому 
випадку йдеться про вовченя, яке згубилося. 
Такий поворот сюжету не тільки збагачує казку, 
а й має просвітницький намір (загублене вовченя 
у цій постановці символізує біженця, якого 
козенята не хочуть пускати у будинок). Глядач 
змушений сприймати постановку нестереотипно, 
з неочікуваним висновком. Ш. Спішак частково 
деструктуризує матеріал казки, таким чином 
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наближаючись до дитячого реципієнта.
З погляду різних прикладних підходів, 

казки, режисером яких є Ш. Спішак, – 
постмодерністські, інтертекстуальні. Спеціальні 
постановки для дітей: «Козенята і вовк» (2016), 
«Новий одяг імператора» (2018), «Русалонька» 
(2018) – не тільки грайливі, в кожній з них змінена 
усталена полярність добра і зла, приміром, коли 
негативний герой стає позитивним. Хоча, звісно, 
це не самоціль. Таким чином трансформується 
або заохочується сприйняття, розпалюється уява 
дитячого реципієнта. Ш. Спішак змушує свого 
глядача творчо сприймати сюжет інсценізованої 
казки в її цілісній грайливій варіації значень. 
«Можна стверджувати, що як режисер він грає 
в рамках реалізованого творчого процесу (не 
тільки тому, що в основному йдеться про дитячі 
театри!). Загалом він віддає перевагу душевному 
стрижню театральності для власних творчих 
прийомів з автентичністю, ненав’язливою 
надлишковою люб’язністю і такою виразною, 
майже програмною, антиілюзорністю» [1, с. 207].

Стоїть за тим режисерська спроба подати 
казковий сюжет адекватно, у зрозумілій формі, 
зробити його близьким до сприйняття сучасного 
дитячого реципієнта. Ш. Спішак підходить до 

цього цілком природно й без нав’язувань. Він 
знає менталітет дитячої аудиторії, адекватно 
його розуміє: не недооцінює й не переоцінює. 
Ш. Спішак може досить влучно наблизитись до 
належного рівня і відповідним чином вибрати 
форму, своєрідний стиль режисури. У його 
постановці казка звучить безпосередньо, сміливо 
й відважно, тому, що діти, як правило, девальвують 
традиційні казкові сюжети, або навіть роблять з 
них карикатуру. Режисер із задоволенням робить 
те ж саме. В основному це комічне представлення 
тієї чи іншої казки: її фрагментація, часткова 
мотиваційна актуалізація або інноваційний 
зсув. Однак, казкова цінність твору лишається 
незмінною і константною. Режисер не нав’язує 
глядачеві своє інтерпретативне послання. Він 
чітко знає можливості сприйняття дитини, яка 
здатна зрозуміти інсценізовану казку саме завдяки 
чутливій драматургічній актуалізації.
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